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تاريخ تقديم البحث للمجلة2021/7/19 :
الملخص:

أكدية عديدة من العصر البابلي القديم تأتي على ذكر بالد باسم " َي ّسان" ،تقع
ثمة نصوص ّ

في شمالي بالد الرافدين ،وهي غير معروفة في الدراسات الحديثة بشكل مقبول ،فأين تقع ،ما

إطارها الجغرافي ،من كان يحكمها ،وما طبيعة عالقتها بالكيانات السياسية المعاصرة المجاورة

لها؟

النصية المتوافرة،
هذه هي اإلشكالية التي استهدف البحث توضيحها؛ اعتماداً على الشواهد ّ
فتبين أن َي ّسان هو اسم بالد على الضفة اليمنى لنهر دجلة ،شمالي بلدة تل عفر ،غربي

الموصل .وقد لعبت دو اًر مهماً في الصراعات والتحالفات التي نشأت في منطقة الجزيرة السورية
وجبل سنجار خالل القرن  18ق.م ،في عهد ِزمري-ليم ملك ماري ،وبعد انهيار مملكة ماري،
وانقسام المنطقة إلى كيانات سياسية عديدة صغيرة.

يرصد البحث تاريخ البالد في عهد ملكين حكما في َرزاما (الشمالية) التي كانت عاصمة
طا ار ،ويبين طبيعة عالقاتها مع القوى
وش َبت-إنليل وَق ّ
لها ،وهما معروفان في نصوص ماري ُ
السياسية المجاورة ،وكذلك البعيدة مثل مملكة َي ْم َخد  /حلب التي كان ملكها حمورابي قد بدأ
يكسب موالين له ،ويمد نفوذه في تلك المناطق ،ويحاول أن يسبق توسع نفوذ حمورابي ملك بابل

هناك.

الكلمات المفتاحيةَ :ي ّسان ،العصر البابلي القديم ،نصوص ماري ،نصوص ُش َبت-إنليل.

(*)

استاذ دكتور  /قسم دراسات الشرق القديم – جامعة برلين الحرة.
Email: faroukism@hotmail.com
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The Land Yassan during the 18th Century BC.
Farouk Ismail
Abstract:
There are many Akkadian texts from the ancient Babylonian period
mentioning a country called “Yassan”, located in northern Mesopotamia.
It is not well known in recent studies, and where it’s located, what is its
geographical framework, who governed it, and what is the nature of its
relationship with the contemporary political entities neighboring it? This
is the problem that the research aimed to clarify; Depending on the
available textual evidence.
It became clear that Yassan is the name of a country on the eastern
bank of the Tigris River, north of the town of Tal Afar, west of Mosul,
which played an important role in the conflicts and alliances that arose in
the region of Syrian Jazīra and Mount Sinjar, during the reign of ZimriLim king of Mari, and after the collapse of the Kingdom of Mari, and the
division of the region into many small political entities.
The research traces the history of the country during the 18th century
B.C., during the reign of two kings in Razama (North), which was its
capital, and they are known in the texts of Mari, Šubat-Enlil and Qaṭṭara,
and it shows the nature of its relations with the neighboring political
forces, as well as distant ones such as the Kingdom of Yamḫad / Ḫalab
"Aleppo" which her king (Ḫammurabi) had begun to gain loyalists, and
extend his influence in those areas, and trying to precede the expansion of
the influence of Ḫammurabi king of Babylon there.
Keywords: Yassan, Old Babylonian Period, Texts of Mari, Texts of
Šubat-Enlil.
: مصادر البحث-1

األكدية (البابلية القديمة) التي تعود إلى
ّ تقتصر مصادر البحث على مجموعة من النصوص
 وهي،م؛ حيث ورد فيها الحديث عن بالد َي ّسان وعاصمتها َرزاما وملكين حكما فيها. ق18 القرن
:اآلتية

 قرب البوكمال على، نصوص ضمن األرشيف الملكي المكتشف في ماري (تل الحريري-

 وهي رسائل،)م. ق1762-1775( ليم- تعود إلى عهد الملك ِزمري،)العراقية-الحدود السورية
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ووثائق إدارية ،توضح طبيعة العالقات السياسية بين ماري ومجموعة الممالك الصغيرة التي

نشأت آنذاك في منطقة سنجار والجزيرة العليا ،وتبين العالقة الوثيقة بين ماري وبالد َي ّسان.

موتيا
 -نصوص من ُش َبت-إنليل (تل ليالن ،جنوب شرقي قامشلي) ،تعود إلى عهد ملكيها ّ

( 1749/1750-1763ق.م) وتيل-أ َْبنو ( 1735-1749ق.م) ،وهي رسائل.
طا ار (تل الرماح ،غربي الموصل) ،تعود إلى الفترة (-1775
 -نصوص من َق ّ

 1755/1760ق.م) ،وهي رسائل ووثائق إدارية.

تعود هذه المصادر الكتابية إلى مرحلة تاريخية قصيرة نسبياً 1735-1772( ،ق.م) ،ولكنها
كانت مرحلة متميزة ،شهدت كثي اًر من األحداث والخالفات والتحالفات ،التي كانت مملكة ماري
وعالقاتها الخارجية محورها األساسي.

 -2لمحة تاريخية:

شهدت بالد الرافدين في مطلع األلف الثاني ق.م صعود دور القبائل األمورية التي بدأت

تشكل كيانات سياسية مستقلة منذ أواخر األلف الثالث ق.م ،في جنوبي البالد وشماليها،
ّ
واستمرت في العصر البابلي القديم (نحو  1595-2003ق.م) .وكانت مملكة ماري أهم ممالكهم
في مناطق وادي الفرات األوسط والجزيرة العليا وسنجار.

شهدت المناطق المحيطة بماري صراعاً بين القوى القبلية المتجاورة ،انتهى بسيطرة َي ّجيد-ليم
ص ْبروم القريبة (تل أبو حسن ،شمالي ماري على الضفة اليسرى للفرات) ،وتهجير إيال-
حاكم ُ

َك ْب َكبو الحاكم في ترقا (تل العشارة ،شمال غربي ماري) وأسرته وقواته نحو مناطق دجلة،
إك ّالتوم (قرب آشور ،على الضفة اليسرى لدجلة ،ربما تل هيكل) ،واستطاع ابنه
فاستقرت في َ

َس ْمسيّ -أدو أن يصل إلى حكمها بعد فترة .وفي  1808ق.م قضى على حكم إيريشوم الثاني في
()1
آشور ،واحتلها ،وجعلها عاصمته.
أما في ماري فقد حكم بعده ابنه َي ْخدون-ليم ( 1794-1810ق.م) الذي نقل عاصمته إلى

ماري ،وصار "ملك بالد ماري وخانا" .حدثت مؤامرة في القصر الملكي في ماري ،أدت إلى

اغتياله ،وهرب وريث العرش ِزمري-ليم إلى حلب ،واستلم الحكم سومو-ياميم أحد موظفي

مد نفوذه إلى الجزيرة
القصر .ويبدو أنه قاد المؤامرة بدعم وتنسيق مع َس ْمسيّ -أدو الذي كان قد ّ
العليا ،وأنشأ لنفسه مق اًر في مدينة ُش َبت-إنليل.

لم يحكم سومو-ياميم سوى شهور في  1792 /1793ق.م حتى اجتاحت قوات َس ْمسيّ -أدو

المملكة والمدينة وسيطرت ،وبذلك حقق حلمه بالثأر من األسرة الحاكمة في ماري ،وبتشكيل
مملكته الواسعة في شمالي بالد الرافدين.

انتهج َس ْمسيّ -أدو سياسة جديدة وقد تجاوز عمره الستين؛ فقد أوكل حكم المناطق الشرقية
إكالتوم ،وسّلم حكم ماري إلى ابنه األصغر
من مملكته إلى ابنه األكبر إشمي-دجن ومقره ّ
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يوجه ابنيه ويتابع شؤون المملكة ،ويراقب
َي ْس َمخّ -أدو ،أما هو فقد استقر في ُش َبت-إنليل ،منها ّ
القوى المحيطة .أما آشور فقد ظلت مدينة دينية مقدسة.
طنا (تل المشرفه ،قرب حمص) في
كان َس ْمسيّ -أدو سياسياً وإدارياً بارعاً ،تحالف مع َق ْ
وعين تابعين له على حكم المقاطعات التي
الغرب ،و ّ
إشنونا (تل أسمر ،قرب بعقوبة) في الشرقّ .
احتلها ،ولجأ إلى أسلوب كسب الحكام وقادة الجيش بالهدايا ،واستخدم الدعاية في التمهيد

لحمالته ،وشكل جيشاً قوياً ،وصار أحد الملوك األقوياء في بالد الرافدين وسوريا ،و"ملك

الجميع"؛ كما كان يلّقب نفسه .وقد عاصر حمورابي ملك بابل ( 1750-1792ق.م) ،الذي لم
يبرز دوره السياسي والعسكري خالل العقود الثالثة األولى من عهده ،وكانت عالقاتهما حسنة،
وبينهما معاهدة تعاون عقدت بينهما في سيبار سنة  1782ق.م.

توفي َس ْمسيّ -أدو سنة  1776ق.م ،ولم يستطع ابناه الحفاظ على مملكته القوية .واستغل
ِزمري-ليم الوضع الجديد وعاد إلى ماري بسرعة ،بدعم من حميه ياريم-ليم ملك َي ْم َخد /حلب،
وحكمها بين  1762-1775ق.م.

تبدل نظام الحكم في شمالي بالد الرافدين من
لعل أهم تطور حصل مع بداية عهده هو ّ
تبدل اقتضته األوضاع الجديدة بعد انهيار
نظام ملكي مركزي إلى نظام دويالت المدن ،وهو ّ

مملكة َس ْمسيّ -أدو ،حيث تجرأت المدن األساسية على االستقالل بحكم أنفسها ،وبرزت صراعات
وتحالفات في المناطق .وكان النظام الجديد يخدم ِزمري-ليم أيضاً ،ويضمن سلطته غير

حكام (صغار) يحملون غالباً لقب ) LÚ (awīlفي المدن أو
المباشرة ،فقد كان يحكم إدارياً ّ
القرى األساسية وما يرتبط بها من أرياف ،يديرون شؤونهم بأنفسهم ،ولكن ضمن إطار التبعية
ورُسله ،ويلتزمون
العسكرية ِلزمري-ليم (الملك الكبير( ) ،LUGAL (šarrفيستقبلون مندوبيه ُ
بتوجيهاته ،ويرتبون ما يلزم إلقامة قواته ويتعاونون معها ،أما هو فيضمن الدفاع عنها لدى ظهور
أخطار خارجية .وبذلك انقسمت مناطق مثلث الخابور الخاضعة لنفوذ ِزمري-ليم إلى عدد كبير

أشنكوم،
(ش َبت-إنليل ،إيالنصوراَ ،ك َخت ،نوالي ،شونا،
أمورسكوم ،إُل ُختّ ،
ّ
من الكيانات المستقلة ُ
ناخور ،تلخايوم  ،) ...وتميزت بينها ُش َبت-إنليل بأنها كانت األكبر في مناطق الجزيرة السورية
(شرقي نهر جغجغ) ،ونجحت في مرحلة تالية في فرض نفوذها على كيانات أخرى .وكذلك
))2

(رزاماّ ،ك ْردا ،أندريج.)...
كانت الحال في مناطق سنجار َ
ولم تكن عالقاتها مع ماري جيدة دوماً ،بل اختلف بعضها مع ماري وثارت ضدها أحياناً،

لذلك اعتمد ِزمري-ليم سياسة المصاهرة لكسب والء حكام بعض منها ليساعدوه في مراقبة
األوضاع في المنطقة وضبطها.
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 -3اإلطار الجغرافي لبالد َي ّسان:

تنبهوا إلى
سمى َرزاما .والمفيد أن الكتّاب القدماء ّ
ذكرت النصوص أن مركز بالد َي ّسان كان ُي ّ
إمكانية الخلط مع مدينة أخرى باالسم نفسه ،وفي منطقة قريبة ،لذلك حرصوا على تحديدها

وتمييزها بـ َ"رزاما َي ّسان"؛ كما في نص من ماري ،من عهد ِزمري-ليم يتضمن جدوالً في أربعة
أعمدة ،يوثق توزيع كميات من اللحم على مبعوثي حكام مدن مشهورة في بالد الرافدين ،منها
()3

إشنونا .وفي السطرين  11-10نقرأ:
بابل،
ّ
Ya-sa-an / LÚ Ra-za-ma-yu Ya-mu-ut-ba-lim
"رجل َرزاما َي ّسان ،رجل َرزاما َيموت-بالوم"

)(ki

LÚ Ra-za-ma-yu

ويتضح من مجمل أخبار البالد والمركز أنها كانت بين جبل سنجار ونهر دجلة ،ويرجح

معظم الباحثين مطابقة َرزاما مع تل الهوا (نحو  70كم غربي الموصل ،على الطريق نحو
()4
الحدود السورية) ،وقد كان الباحث الفرنسي يوانس  Joannèsأول من ّنبه إلى ذلك.

كان األثري البريطاني سيتون لويد  Lloydقد ّنبه إلى أهمية تل الهوا وضخامته في وقت
مبكر )5(،ثم نقبت فيه بعثة بريطانية بإدارة بال  Ballفي  ،1988-1986ونشرت عدة تقارير
أولية عن المكتشفات ،منها ثالثة عشر رقيماً ،معظمها في هيئة ِكسر صغيرة ،بينها رقيم واحد

من العصر البابلي القديم ،والبقية من العصر اآلشوري الحديث.

()6

ولعل أهم ما في النص البابلي

القديم هو ذكره اسمي الموقعين ( ،)Šuruzi, Ḫatnumاللذين يرى ناشر النص أنهما في محيط

َرزاما ،ربما باتجاه ضفة نهر دجلة .ويتضح اعتماداً على نصوص ماري وتل الرماح أيضاً أن
َختنوم أو َخ ْتنا كانت في تلك الناحية فعالً ،وقد وضعها فوليمار  Vollemaereعلى ضفة دجلة
شمالي زمار (راجع المصور في آخر البحث) )7(،واقترح فورالنيني  Forlaniniمطابقتها مع أحد
()9
التلين :تل ِسالل ،تل جيساري )8(.ويفترض أن شوروزي تقع هناك أيضاً.

بشكل عام؛ يمكن تحديد اإلطار الجغرافي لبالد َي ّسان بالمنطقة الواقعة بين نهر دجلة شرقاً،
وحدود مملكة آبوم غرباً (بالقرب من الحدود العراقية-السورية) ،ومملكة بورولّوم في الشمال،
(إش َكفتا حالياً)؛
وجنوباً حتى الطرف الشرقي من جبل سنجار المسمى في النصوص بجبل از ار ْ
أي أنه يشمل مناطق ناحيتي العياضية وربيعة التابعتين لقضاء تل عفر – محافظة نينوى في

العراق.

()10

أما َرزاما الثانية فقد كانت مرك اًز رئيساً لقبيلة َيموت-بالوم األمورية ،التابعة لالتحاد القبلي
()11
ويفترض وقوعها في محيط ناحية تل عبطه (على وادي الثرثار ،نحو  140كم
بنو ِس ْمأل،
ُ
))12

جنوب غربي الموصل)،

()13

ربما في تل سفر /سفره أو تل َجالعه.

وثمة نقش بناء يوثق قيام
()14

َش ّروم-كيما-كاليما بن أنيش-كيبال ببناء قصر في وسط عاصمته َرزاما هذه.
()15
إلى وجود موقع ثالث باالسم نفسه ،كان ضمن نطاق مملكة الرسا في الجنوب الرافدي.
39
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 -4االسم َ"ي ّسان":

يرد اسم البالد بصيغ عديدة متقاربة ،بسبب اختالف الكتّاب غالباً ،وهي:
 ،Yasan,Yassan, Yassanum, Yussan, Yussanum, Usumويصعب الجزم في
تأصيل الكلمة وتفسيرها ،لكن الواضح أنها تنتهي بالالحقة (آن) التي استُعملت في األسماء
األمورية ألداء إحدى الوظيفتين :التصغير أو اشتقاق صفة من اسم )16(.ويبدو أن التضعيف في

الكلمة حاصل عن إدغام صوت ضعيف في السين ،لعله النون ( ،)ya-nš/s'-anوبذلك يكون
جذرها اللغوي (ن ش/س أ) الدال على الرفع والعلو ،بمعنى حقيقي أو مجازي ،في معظم اللغات
()17

السامية.
ّ

فهل يكون معنى االسم هو "(البالد) المرتفعة العالية"؟ أم أنه مشتق من اسم قبيلة أو اسم

الشخص زعيم القبيلة ،بالمعنى ذاته؛ كما هي الحال في اسم القبيلة األمورية َيخيالن (شمالي
آشور) )18(،أو أنه ذو صلة باالسم الشخصي األموري  Yas(s)iالشائع ضمن أسماء مركبة،
()19

نحوYasi-Dagan, Yasi-ilī :؟

شرايا (نحو  1763-1773ق.م):
 -5بالد َي ّسان في عهد ّ
يرد اسم َش ّرايا في النصوص بالصيغ ،Šar-ri-ia ،Šar-ra-a-ia, Šar-ra-ia :ويبدو ذا
األكدي )" šarr(umالملك" ،ولكن هذا االسم ال يرد ضمن أسماء األشخاص
صلة باالسم ّ
بالكتابة المقطعية ،بل بالرمز السومري  lugalدوماً)20(،ولذلك يمكن تفسيره بأنه اسم حوري.

()21

يعد من
حكم في زمن معاصر لفترة حكم ِزمري-ليم في ماري ( 1762-1775ق.م) ،وكان ّ
()22
الحكام المهمين في المنطقة.
إن عدم الكشف عن أرشيف أو مجموعة نصوص في مركز البالد ،أو ضمن نطاقها ،يجعلنا

ال نعرف شيئاً عن شؤون الحكم والحياة الداخلية في البالد ،ولكن يمكن استخالص معلومات
مفيدة من المصادر الكتابية الخارجية عن طبيعة عالقات البالد الخارجية.
 -1-5العالقة مع ماري:

كانت العالقة مع ماري في عهده وثيقة ،كما يتضح من مراسالت ماري .يخاطب َش ّرايا
ِزمري-ليم في إحدى الرسائل بـ "األخ" ،ويتمنى أن يعطيه المواشي التي تحدث عنها لشخص من
()23

وتبين

أتباعه ،ويسوغ طلبه بأن الشتاء كان قاسياً ،وتم استهالك لحوم ما لديه من مواش.
إماء أو
النصوص اإلدارية أن القصر الملكي في ماري ّ
قدم قطعاً فضية أو كميات من الخمرة أو ً
()25
أثواباً إلى َش ّرايا )24(.كما توثق استالم كميات من الذهب ،أو أثواب منه.
يشير َش ّرايا في إحدى الرسائل إلى أنه تلّقى دعوة من ِزمري-ليم لحضور احتفال
( )
طونان (تل فدغمي،
( )isinnumفي ماري 26 .ويبدو أنه سار مع شخصيات مهمة أخرى إلى َق ّ
على نهر الخابور ،نحو  35كم جنوبي الحسكة) التي كانت مرك اًز أساسياً إلدارة شؤون المناطق
40
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الشمالية والقبائل البدوية ،وذلك في سنة حكم ِزمري-ليم السابعة ( 1768ق.م) للمشاركة في

احتفال مكرس لإللهة عشتار )27(.يرد هذا الخبر في رسالة من ِزمريّ -أدو ،المندوب الملكي هناك
()28
إلى سيده ِزمري-ليم نق أر فيها ما يأتي:
)[a-na be-lí-i]a / [qi-bi]-ma / [um-ma Zi-im]-ri-dim / [ìr-ka]-a-ma 5
u4-u[m] ṭup-pí an-ne-em / a-na ṣé-er be-lí-ia / ù-ša-bi-la-am / a-na muuš-ti-ir-ti-šu / IŠàr-ra-a-ia / 10) ù 2 lugal.meš / ša i-na qa-ti-šu / ù
)lú{.me[š]} ra-ab a-mu-ur-re / ša Tu-up-ḫa-amki / ù ša A-zu-ḫi-nimki / 15
[a-na] Qa-ṭú-na-anki / [ik-šu-d]u-nim
"إلى سيدي قل :هكذا يقول ِزمريّ -أدو خادمك :في اليوم الذي أرسل فيه رقيمي هذا إلى
سيدي؛ في صباحه الباكر ،وصل َش ّرايا وملكان من الموالين له ،وزعماء أموريون في مدينتي
طونان"
تُْبخام وأزوخينوم ،إلى َق ّ
ومن المثير لالنتباه أن ِزمريّ -أدو كتب رسالتين أخريين إلى سيده ،تشير األولى إلى حصول

مشكالت في تلك الزيارة ،لذلك يستغرب المرسل أن َش ّرايا لم يشارك في والئم البالط الملكي
( ) 29( .)nig.gubويعلمه في الثانية أن َش ّرايا لم يكن راضياً عن كمية المواد الغذائية الالزمة
()30
التي ُخصصت له ومرافقيه ،خالل طريق العودة.
ويفتتح َش ّرايا إحدى رسائله بالشكوى من إلحاح ِزمري-ليم المتكرر على طلب قوات عسكرية،
ويعاتبه على إهماله االهتمام بما يجري في بالده ،وانهماكه بالحصاد الذي "يسعد قلبك وقلب

بلدك" ،ثم يقول:

()31

عدونا كل ليلة ،حتى بسطنا يدنا عليه ،ولم يفعل شيئاً".
"(أما) نحن هنا ّ
فكنا نشتبك مع ّ
ثم يذكر أن إشميَ-د َجن هرب خالل الليل ،ومعه مئتان من جنوده ،على متن قوارب،

وتخلى عن قواته وحميره وغير ذلك .مع ذلك أرسل لمطاردته ثالثة آالف مقاتل من الجيش

النظامي ( ،)LÚ [p]í-⸢iḫ⸣-[r]a-amواشتبكوا مع الرجال الذين فروا معه ،لكنه استطاع أن
ينجو بنفسه ،مع عشرة من خدمه.

كان ذلك في سنة حكم ِزمري-ليم العاشرة ( 1765ق.م)؛ حيث كان إشميَ-د َجن بن
إك ّالتوم ،وبدأ نشاطه العسكري في محاولة الستعادة المناطق
َس ْمسيّ -أدو قد عاد إلى حكم َ
الشرقية من مملكة أبيه السابقة ،ولكن ملوك المنطقة كانوا موالين للملك الجديد ِزمري-ليم،
إشميَ-د َجن ُجرح في إحدى المعارك ،وتم نقله إلى بابل.
ويرفضون الحكم السابق .ويبدو أن ْ

41
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 -2-5العالقة مع أندريج:

كانت أندريج (تل خوشي ،جنوبي سنجار) تشكل مركز قوة أساسية في منطقة جبل سنجار.

وقد عاصر َش ّرايا حكم َق ْرني-ليم وأَتَ ْمروم فيها ،وكانت العالقة بينهما وثيقة ،ويتم التنسيق في
المواقف بين المدينتين ،ولكل منهما موالون من بين الحكام الصغار في المنطقة.

كان ِزمري-ليم يدرك ذلك ،فيحرص على أن يكون ملكا على المدينتين موالين له .لقد أرسل
()33

كما يعلم سيده أن

َزكي ارَ -خ ّمو مبعوثاً إلى أندريج ،ونقل إليهما دعوة سيده للقدوم إلى ماري.
قرني-ليم كان يتأهب لالنطالق نحو ُش َبت-إنليل ،ولكنه عدل عن ذلك ،وأرسل فو اًر رسوالً إلى
َش ّرايا لينقل إليه خبر دعوة ِزمري-ليم ،وطلب اللقاء لمناقشة ذلك .بعد ذلك التقى مع َش ّرايا في
طونان
مكان "بين َس ْبخوم التابعة لبالد آبوم وخوراصا" ،واتفقا على أن يذهب َش ّرايا وحده إلى َق ّ
للقاء الملك ،ألنه مطمئن على األوضاع في مدن أطراف بالده وبالد آبوم ،بينما سيظل قرني-ليم
ص َبت-عشتار).
لحماية بالده .وسيسافر معه حكام مدن أخرى مجاورة (أليالنوم ،أشيخوم ،بالد ُ

أما الغرض من الدعوة فال يتضح في الرسالة.

إشخيّ -أدو أحد
كما كانا يخططان ويشتركان في أعمال عسكرية؛ كما جاء في رسالة من ْ
مندوبي ِزمري-ليم إلى المنطقة ،يعلم سيده فيها أن قوات َش ّرايا وَق ْرني-ليم اقتحمت معاً مدينة
َم ْرَدمان (الواقعة شرقي دجلة) )34(،وأسرت مئات األشخاص؛ رجاالً ونسا ًء ،ونقلتهم إلى َخ ْتنا ،كما
وم ْرَدمان لم تعد مسكونة (35).ال تتضح أسباب الحملة وظروف
نهبت ثم تقاسمت الغنائمَ ،
الحدث ،ربما تكون ذات صلة برسالة من ِزمري-ليم إلى تيش-أولمي ملك َم ْردمان طلب فيها منه
يعوضه بحكم مدينة
أن يغادر المدينة كي يعيدها إلى حاكمها السابق (الحقيقي) ،ووعده بأن ّ
()36

ولكن ليست هناك رسالة جوابية

أخرى ،حيثما يريد ،ثم يطلب منه جواباً سريعاً على رسالته.
وجه ملكي َرزاما وأندريج بتنفيذ هذا العمل العسكري ضده.
منه ،فربما يكون ِزمري-ليم ّ

ولم يكونا الحليفين الوحيدين ،بل كان ثمة تعاون بين الموالين لماري جميعاً ،ففي رسالة من
إشنونا متمركزة في آشور ،وستسير نحو بالده .إنه
َق ْرني-ليم نجده يخبر ِزمري-ليم بأن قوات من
ّ

التوروكو في شرقي دجلة)،
يوجه الحلفاء :اززّيا (زعيم
ّ
يخشى أن تتم محاصرته ،لذا يرجوه أن ّ
(ك ْردا ،سنجار بلد)َ ،ش ّرايا ،خايا-سومو(إيالنصورا ،جنوب غربي تل ليالن) للسير
بونو-عشتار ُ
()37
أش َمد إلى سيده ِزمري-ليم )38(.يؤكد فيها
نحو أندريج ،ليتحدوا مع قواته ،وينقذوه.
كما كتب ْ

وبناء عليها أرسل رسائل إلى سبعة عشر ملكاً من أبرز ملوك منطقة سنجار
أنه استلم رسالته،
ً
والجزيرة العليا حتى وادي البليخ )39(،من بينهم َش ّرايا ملك بالد َي ّسان ،ونقل إليهم خبر تحرك

سيثبت حدوده من جديد ،وعزمه على السير نحو
قوات ملك
ّ
إشنونا لغزو المنطقة ،وتهديده بأنه ّ
ُش َبت-إنليل.
42
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وال شك في أن هذا يرتبط بالحملة العسكرية المفاجئة لقوات إيبال-بي-إيل (الثاني) ملك

إشنونا على ُش َبت-إنليل ومنطقة مثلث الخابور في مطلع سنة حكم ِزمري-ليم الثالثة (1772
ّ
ق.م) ،ويعتقد أن الحملة اإلشنونية تلك وصلت أندريج ،واضطر َق ْرني-ليم إلى الرضوخ ،ولذلك

ال نجد له ذك ًار في هذا النص .وصلت الحملة إلى ُش َبت-إنليل ،وقاوم ملكها تورومَ-ن ْتكي حتى
()40
وعين بديالً له.
الموت ،ودفنه َق ْرني-ليم في آبوم وسط شعائر مناسبةّ ،
إشنونا في المنطقة ،واستقرارها في أندريج ،ولذلك أرسل
أدرك ِزمري-ليم خطورة بقاء قوات
ّ

إيلشو-ناصر موفداً إلى حلفائه لجمع القوى وتحرير أندريج ،فكتب إلى سيده،

()41

يعلمه بأن

يلحون على
الكيانات المجاورة استهجنت رضوخ حاكم أندريج ،وحشدت ثالثين ألف مقاتل ،وهم ّ
الملك أن يأذن لهم بالزحف نحو أندريج ،من دون تأخر ،ولكنه يقترح على الملك أن يطلب
وش ّرايا
االنتظار حتى يصير الخصم في أرض مكشوفة .كما يعلمه بأن ثمة رسائل من اززيا َ
ِ
وزمريا ستصله بعد هذه الرسالة ،ربما لتوضيح االتفاق على إجراءات.
ليس واضحاً ما جرى بعد ذلك ،ولكن أندريج تبدو محررة في األحداث التالية ،ولعل ذلك
إشنونا ،في السنة التالية
يرتبط بالمعاهدة التي عقدها ِزمري-ليم مع إيبال-بي-إيل (الثاني) ملك
ّ
()42

( 1770ق.م).

ويتجلى التحالف الوثيق بينهما فيما نقله ّأريوك حاكم إحدى المدن الصغيرة في شمال شرقي
سنجار إلى ِزمري-ليم ،يشتكي له من المواقف السلبية لعدد من حكام المنطقة ،وال سيما َق ْرني-
()43

وش ّرايا ،يقول:
ليم َ
]iš-tu u4-mi-im ša a-[n]a ṭe4-em lugal-rn-tim an-ni-tim t[a-aš-ku-na-ni
/ 5) šu-ba-at né-eḫ-tim u-ul ú-ši-ib / ù li-ib-bi na-am-ra-ṣa-ti[m]-ma imta-la / pa-na-nu-um-ma Qar-ni-li-im ù Šar-ri-[i]a / i-nam ik-tu-mu-nin[e]-ma u[z]-ni-ia te-<te>-pé-eš / ù i-na e-mu-uq ra-ma-ni-[i]a-ma pu-ti
]i-na qa-ti-šu-nu ú-[še-ṣí
بال ،وقلبي مليء بالهموم
"منذ اليوم الذي ّ
يقر لي ٌ
المَلكية هذه؛ لم ّ
عينتني فيه بمنصب َ
وش ّرايا عيني ،لكنك فتحت أذني (مداركي) ،وبالقوة أخرجت
الممرضة .سابقاً؛ غ ّ
طى َق ْرني-ليم َ
ّ
ّ
نفسي وجسمي من بين أيديهما"

في السنة التاسعة من عهد ِزمري-ليم انتقل الحكم في أندريج إلى أَتَ ْمروم ،وحكم أقل من
ثالث سنوات ( 1764-1766ق.م) ،ويبدو أن عالقاتها مع َرزاما ساءت آنذاك ،ولكننا ال نجد

نصوصاً توضح أسباب حصول هذا التحول الذي أدى إلى حصار َرزاما .ففي رسالة من َي ْمصوم
ِ
بناء على طلبه ،ويحدثه عما حصل
أحد مندوبي زمري-ليم إلى المنطقة ،نجده ينقل إليه األخبار ً
()44

بعد حصار َرزاما:
ṭe4-mu-um iš-tu Ra-za-ma-aki im-qú-tam / um-ma-a-mi Šar-ri-ia qí-irti / 10) me-eḫ-re-et gišdi-im-tim iš-ku-un-ma / ù i-ša-tam i-na li-ib-bi qí-ir43
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ti / ip-pu-uḫ-ma gišdi-im-tum im-qú-ut / ú ḫu-mu-da-ia i-ša-tum i-ku-ul / ù
bàd-ra-am ša li-ib-bi a-lim
"وصلتني أخبار من َرزاما ،كما يأتيَ :ش ّرايا وضع القار أمام البرج الخشبي ،وأشعل النار
السور الذي في داخل المدينة"
النار
الجسور و َ
َ
بالقار ،فانهار البرج الخشبي ،كما التهمت ُ
ثم يذكر أن أَتَ ْمروم كتب إلى َش ّرايا ،يقترح عقد هدنة مشروطة بأمرين ،هما :دفع االتاوة،

لفك الحصار ،ولكن َش ّرايا رفض ،وما تزال المدينة قوية .ثم يقول
وتسليمه الجنود الذين أدخلهم ّ
يعبر عن رغبته في قدوم سيده بسرعة ،لحل المشكلة:
ما ّ
ú as-sú-ur-ri A-tam-rum ú ṣa-bu-šu / la-a-ma ka-ša-ad be-lí-ia i-paṭá-ar-m[a] / ú be-lí šum šu-zu-ub-tim 30) ú-ul iš-ša-ak-ka-an / be-lí ṭe4em-šu li-iṣ-ba-tam-ma / ar-ḫi-iš li-ik-šu-dam
" وأخشى أن يقتحم أَتَ ْمروم وقواتُه المعسكر ،قبل وصول سيدي ،فال يحظى سيدي بشهرة
اإلنقاذ .ليت سيدي يتّخذ ق ارره ،ويصل إلي بسرعة"
ّ
ِ
ن
ي
التدخل .ثمة
في
ع
أسر
قد
ليم
مر
ز
يكو
أن
ويستبعد
ال توجد أخبار عما حصل بعد ذلك،
ّ
حاالت كثيرة تظهر تردد ِزمري-ليم في الدعم العسكري ألحد الكيانات السياسية القائمة في
المنطقة ضد كيان آخر مجاور ،وكأنه ما كان يريد خسارة أية قوة هناك ،ومن ناحية ثانية كان

مهتماً بشكل أساس بشؤون مناطق مملكته المركزية ،وبرغباته الشخصية ،ففي تلك األثناء كان
يقوم بزيارته الشهيرة إلى أوجاريت (رأس شمرا ،قرب الالذقية) التي دامت نحو ستة شهور.

وربما نجد صدى هذا الحدث نفسه وموقف ِزمري-ليم السلبي منه في رسالة من إيبال-إيل
()45

أحد كبار المسؤولين عن تنظيم المراعي

إلى سيده ِزمري-ليم.

()46

ينقل له ما قاله إيبالّ -أدو

ملك أ َْشَل ّكا (في منطقة غربي ماردين) الذي سخر من موقفه إزاء الموالين له ،وإهماله لهم عند
الحاجة ،قائالً:
10) ma-an-nu-um š[a qa-ra-an ṣú-ba-at be-lí-ka iṣ-ba-a]t-ma pa-gaar-šu ú-ša-li-mu
سيدك ،ونجا بروحه؟"
تمسك بأهداب ثوب ّ
"من ذا الذي ّ
وللتدليل؛ راح يعدد حاالت صعبة تعرض لها حكام أوفياء موالون له في بالد إيدامرص

أش َن ّكوم ،تلخايوم )..ولم ينجدهم ِزمري-ليم .ثم يعرض إيبال-إيل ما أجابه به:
(حكام أمازْ ،
35) um-ma a-na-ku-ma lu-ul-li-ik i-na ma-at ra-[za-ma(ki) ša] ⸢iaas⸣-[sa-an] / hu-mu-sà-am ša (d)IŠKUR ša be-lí ha-ad-na-am ú-ša-ak-šidu
سأذهبن ،كي أقيم تمثاالً لإلله ّأدو في بالد َرزاما َي ّسان ،يبهج سيدي"
قلت:
"وهذا ما ُ
ّ
ذكر ِزمري-ليم في
يبدو أن إيبال-إيل كان مهتماً باألمر ،وحريصاً على دعم َش ّرايا ،لذا راح ي ّ
()47
رسالة أخرى بمدى عالقته الوثيقة مع َش ّرايا:
I
7) bi-ri-ti-ia ù bi-ri-it Šar-ra-ia / da-mu ù dan-na-tum ša-ak-na
44
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"بيني وبين َش ّرايا (ميثاق) الدم ،وروابط قوية"
وثمة رسالتان لعلهما تشيران إلى تحرك عسكري لمساندة َش ّرايا ،نق أر في األولى خبر توجه
()48
إشخيّ -أدو
(ش َبت-إنليل) إلى َرزاما.
وفي الثانية يكتب ْ
القوات العسكرية الموجودة في َش ْخنا ُ

أزوخينوم المجاورة َلرزاما،
إلى سيده ِزمري-ليم الذي أرسله لتولي قيادة جيش َشدوَ -ش ّري ملك
ّ
فيعلمه أنه وصل إلى تادوم (تل أحمدي ،جنوبي قامشلي ،على نهر جغجغ) ،وهناك سمع أن

()49

َش ّرايا كتب إلى َشدوَ -ش ّري ،يدعوه للقاء (السطور :)22-14
Be-li-iš7-tì-ka-al / 15) lú sukkal ša Šar-ra-a-ia / a-na ṣe-er Ša-du-šarri / il-li-kam ù ki-a-am iq-bi / um-ma Šar-ra-a-ia / al-ka-am-ma i ni-name-er / 20) ù šum-ma at-ta-a / ú-ul ta-la-kam a-na-ku-ma / lu-ul-likamma i ni-na-me-er
"بلشتيكال وزير َش ّرايا جاء إلى َشدوَ -ش ّري ،وقال االتي :هكذا يقول َش ّرايا :تعال ِ
نلتق ،وإن
فسآتين أنا ،كي نلتقي"
كنت لن تأتي
ّ
سيده أنه سيبقى في مكانه ،وينتظر التحقق من حصول اللقاء واالتفاق ،ثم
ثم يعلم
المرسل ّ
ُ
يعود.

طارا:
 -3-5العالقة مع َق ّ

طا ار (تل الرماح ،جنوبي تل عفر) بضع إشارات إلى
يتضمن األرشيف المكتشف في َق ّ

عالقة حسنة مع الملك َش ّرايا ،ففي رسالة من بونو-عشتار ملك ُك ْردا ،يرجح أنها موجهة إلى
()50
وش ّرايا والملوك المتحالفون
َخ ْدنو-رابي ملك َق ّ
يوحد هو َ
طا ار (؟ 1765-ق.م) ،يطلب منه أن ّ
معهما صفوفهم ،ويجهزوا فيما بينهم أربعة آالف مقاتل ،وهو سيجهز عنده ألفين ،إلرسالهم لنجدة

ِزمري-ليم بسرعة .ويذكر له في رسالة ثانية أن َش ّرايا كتب له ،ولكننا ال نعلم ما قاله ،ألن الرقيم
()51
بعد ذلك مهشم.
وش ّرايا إلى َخ ْدنو-رابي ،تتضمن مواضع مهشمة عديدة.
وثمة رسالة من اززيا َ
منها أن "بونو-عشتار سوف يزيله عن الحكم ،ويعين ابن رجل آخر"

()52

يتضح

بدأت سلطة ِزمري-ليم تضعف ،وأطماع حمورابي ملك بابل في احتالل مناطق شمالي بالد

الرافدين تزداد .وثمة رسالة تشير بوضوح إلى بدء النفوذ البابلي في منطقة سنجار ،حيث نجح
حمورابي بابل في استمالة حلفاء هناك ،وتقدمت قواته غرباً نحو الجزيرة العليا ،فأثار ذلك خايا-
() 53
(ك ْردا)،
سومو (ملك إيالنصورا) ،وكتب إلى ِزمري-ليم،
يعلمه أن حلفاء بابل :بونو-عشتار ُ

وي ّسيَ-د َجن مع قواته وصلوا واستقروا في مدينة
َخ ْدنو-رابي (َق ّ
طارا)َ ،ش ّرايا وقوات من بابلَ ،
ُخوراصا ،وهي من مدن بالد آبوم ،على حدودها الجنوبية ،شمالي جبل سنجار )54(.بينما كان

ِزمري-ليم في سنواته الثالث األخيرة يميل إلى تحسين العالقات وعقد تحالفات مع كل القوى
الكبرى؛ فقد عقد اتفاقاً مع حمورابي بابل ضد عيالم ،وأرسل إليه قوات عسكرية وهدايا ،كما
45
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أرسل هدية ِ
إشنونا في شهره األخير ،الذي شهد حملة حليفه حمورابي المباغتة
لصّلي-سين ملك
ّ
()55
التي انتهت بدمار عاصمته ماري والقضاء على حكمه.
نالحظ بشكل عام؛ أن عهد َش ّرايا لم يشهد صراعات داخلية بين حكام المنطقة (سنجار
والجزيرة العليا) ،حتى السنوات األخيرة من عهد ِزمري-ليم ،حيث ضعف اهتمامه بالمنطقة،
وتحوله إلى االهتمام بتقوية العالقات الخارجية؛ األمر الذي لم يجده نفعاً.
 -6بالد َي ّسان في عهد ِ
خازب-تشوب (نحو 1735-1763؟ ق.م):

انتهت مملكة ماري ،وبدأت المنطقة تشهد أوضاعاً وتحالفات جديدة ،فقد استمر انقسام

أمورسكوم ،إُل ُخت،
الكيانات العديدة السابقة في الجزيرة العليا (إيالنصوراَ ،ك َخت ،نوالي ،شونا،
ّ
أشنكوم ،ناخور ،تلخايوم  ،)...وفي مناطق سنجار (أندريجَ ،رزاما َيموت-بالومَ ،رزاما َي ّسان،
ّ
طارا ،أَّلخاد  .)...وتميزت بينها مدينة ُش َبت-إنليل التي أضحت مركز مملكة آبوم في
ُك ْرداَ ،ق ّ
الجزء الشرقي من الجزيرة العليا .وتعتمد معلوماتنا التالية على الوثائق المكتشفة فيها وحدها ،لعدم

اكتشاف أية مصادر كتابية أخرى في شمالي بالد الرافدين تعود إلى النصف الثاني من القرن
 18ق.م.

كان يحكم بالد َي ّسان ملك جديد يحمل اسماً حورياً ،يدعى ِ
تيشوب،
خازبّ -
موتيا .والراجح أن سبب تلك الخصومة
أساساً لمملكة آبوم في السنوات األخيرة من عهد ملكها ّ
()56

وكان خصماً

"الخباتوم  "Ḫabbātumعلى مدن
مرتبط بأن بالد َي ّسان كانت معب اًر ومنطلقاً لغزوات جماعات
ّ
في مناطق آبوم الشرقية والجنوبية الشرقية (خوراصا ،أليالنوم ،أجا ،تيل أبنيَ ،ش ْتخوري ،)...

قادمة من مناطق شرقي دجلة المقابلة.

وكانت هذه الجماعات أو الفئة االجتماعية تتنقل في مناطق شمالي بالد الرافدين ،وتمارس

السرقة والنهب والقتل بشكل فردي ،أو تقاتل بشكل منظم كمرتزقة لدى ملك أو حاكم مقابل كمية

تبدل والءها من جانب إلى آخر )57(.وهي تُذكر في نصوص
من الفضة أو غيرها ،ويمكن أن ّ
طارا ،بابل ،كانيش ،أالالخ) تعود إلى القرنين  17-18ق.م ،ثم
من مواقع عديدة أخرى (ماريَ ،ق ّ
"الخبيرو  "Ḫapīruالتي بدأ ذكرها في
يختفي ذكرها .وكان أفرادها يشبهون في سلوكهم جماعات َ
نصوص أقدم قليالً ،واستمر حتى القرن  13ق.م ،وتزايد دورهم ونشاطهم في بالد كنعان خالل
عصر العمارنة (القرن  14ق.م).

()58

يبدو أن ِ
تيشوب كان يعتمد على تلك الجماعات ،ويتوغل أحياناً بعيداً في وسط
خازبّ -
موتيا بذلك .يكتب له أسدي-
مناطق مثلث الخابور ،ولذلك نجد حكام مدن يعلمون الملك
ّ

...قائالً:

()59
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5) u4-um ṭup-pí an-ni-e-em / ú-ša-bi-la-kum / I Ḫa-zi-ip-te-šu-up / qadu-um / 10 li-mi ḫa-ab-b[a-tim] 10) i-na uru Šu-ri-im[ki] / i-bi-it a-bi ṣíbi-⌈it⌉ / [ṭe4-mi-i]m li-ir-ši
(علمت أن) ِ
خازب ِت ّشوب بات ليلة (أمس) مع
"في اليوم الذي أرسل لك فيه رسالتي هذه؛
ُ

الخباتوم في مدينة شوروم )60(،فليت أبي يتّخذ ق ار اًر"
عشرة أالف من ّ
كاني ّسانو الحاكم في مدينة أبعد غرباً؛ في بالد إيدامرص عن األمر ذاته ،قائالً:
كما كتب له َ
5) aš-⌈šum⌉ ṭe4-e-em é[rin-meš ḫa-ba-tim] / pa-ni-šu IḪa-zi-[ip-te-šuup] / ṣa-bi-[it] / ⌈u4⌉-um ṭup-p[í an-ni-im] / ú-ša-bi-la-a[k-kum] 10) i-na
uru A-na-ma-aš[ki] / i-bi-it
إن ِ
خاز]بِ-ت ّشوب[ يتوّلى قيادتها .في اليوم الذي
الخباتوم [؛ ّ
" فيما يتعلق بأخبار قوات ] ّ
(علمت أنها) باتت (البارحة) في مدينة أناماش"
أرسل إليك فيه رسالتي هذه
ُ
وينعكس التوتر في المنطقة؛ بسبب تلك الغارات ،في رسالة من ماشوم حاكم مدينة تابعة

موتيا،
لمملكة آبوم ،في الشرق أو الجنوب الشرقي من أراضيها ،مجاورة لبالد َي ّسان ،أرسلها إلى ّ
()61
يخبره بالخطر ،قائالً:
i-na ma-at egir kur-i dumu-meš uru-⌈ḫá⌉-meš / lu-ú Nu-ma-ḫu-um luú ma-am-ma-an / ša wa-aš-bu ka-la-ma ir-ṭú-pu ṣú-ub-bu-tam / 1 lú Alla-ḫa-da-a-juki 10) iš-tu aš-ra-nu-um in-na-bi-tam / ù ki-a-am iq-bé-em
um-ma-mi / [lú-me]š ḫa-ab-ba-tum iš-tu e-bi-ir-tim / [i-t]u-ra-am-ma i-na
ma-at I[a-ás-sa-an] / [A-z]u-ḫi-in-ni ki i-mi-d[a-am] 15) ṭe4-em erín-meš
ša-a-ti wa-ar-ke-em / ú-[k]a-an-nam-ma a-na a-bi-ia / a-ša-ap-pa-ra-am
" في البالد الواقعة خلف الجبل؛ يتابعون اعتقال أبناء المدن؛ سواء أكانوا من (قبيلة) ُن ْمخوم
أي شخص مقيم هناك ،كلهم )9 .رجل من مدينة أَّلخاد
أم ّ
الخباتوم من الضفة األخرى ،وفي بالد َي ّسان وصلوا إلى جوار مدينة
يأتي :لقد عاد الرجال ّ
أزوخينوم ) 63(.سوف أتحقق من أخبار تلك القوات فيما بعد ،وأكتب إلى أبي عنها"
ّ
() 62

هرب من هناك ،وقال لي ما

ثم يطلب دعمه ،ويسأله عن المقاتلين الذين طلبهم كي يحمي حدود البالد ،ويقول:
25) [a-n]a-ku an-na-nu-um i-⌈na a⌉-šà ḫe-ṭí-im / ki-a-am a-di i-ir-ti
kur-i dSaggár / ù an-ni-iš a-di ma-at Ia-ás-sa-an / [k]a-a-an-tam a-ta-šuúš / [a-lu]m!ki an-nu-um ú-ul a-al-ka-a 30) [ú-u]l a-al pa-ṭí-im ḫal-ṣú-um
/ š[a p]u-ut ma-ti-ku-nu-ú ú-ka-al / i-⌈na⌉-an-na 1 me erín-meš a-bi li-iṭru-dam-ma / an-na-nu-um i-na ḫal-ṣí-im lu-ú wa-aš-bu
" أنا هنا في حقل الحراسة ،أهتم دوماَ بالمراقبة حتى سفوح جبل سنجار )64(،إلى هنا ،حتى
بالد َي ّسان )29 .أهذه (المدينة) ليست مدينتك؟ أليست مدينة حدودية؟ أليست مركز الناحية التي
تحمي جبهة بالدك؟ اآلن ليرسل لي أبي مئة مقاتل ،ليتمركزوا في الناحية"
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ويبدو أن مدينة َش ْتخوري كانت موضع نزاع بين البالدين ،وأن ِ
تيشوب سعى إلى
خازبّ -

موتيا ،ينقل له المرسل فيها ما
احتاللها .وثمة رسالة ،مطلعها مهشم ،مرسلة على األرجح إلى ّ
()65
علمه عن تحركات ِ
تشوب وخطرها ،يقول له:
خازبّ -
⌉[i-n]a-an-na I[Ì]-lí-⌈a-sí⌉ a-na [ṣ]e-ri-ia / ⌈ki⌉-a-am iš-pu-ra-⌈am-ma
10) um-ma ⌈šu-ma⌉ lú ⌈sú⌉-ga-gu ša a-na ⌈qa-tim⌉ / i-ša-la-an-ni um-ma
šu-ma / a-i-iš ta-al-la-ak / ⌈um-ma⌉ a-na-ku-ma a-na ṣe-er Ḫa-zi-i[p-t]e⌈šu-/up⌉ / um-ma šu-⌈ma⌉ a-na ṣe-er Ḫa-[z]i-ip-⌈te-šu-up⌉ 15) a-na minim ta-al-la-ak / IḪa-zi-i[p-te]-šu-u[p] / ni-tam e-li-⌈ku-nu i-ṣa⌉-ab-bá-at /
⌈5 me⌉ erín-meš lú N[u-um-ḫ]a-a-ju⌈ki⌉ / a-na ⌈uru⌉ li-⌈x⌉[......] a-na ṣe⌈er⌉ Ḫa-zi-/ip-te-⌈šu⌉-up 20) i-ti-iq ù Ḫa-zi-ip-/te-šu-up / qa-du 1 li-im
erín-meš pa-ḫi-ir / i-na-an-na Ḫa-zi-ip-te-šu-up / ⌈qa-du⌉ 1 li-im 5 me
erín-meš / ⌈i⌉-na uru Ra-za-ma-aki il-li-kam 25) ⌈um-ma⌉-mi a-na uru Šaat-ḫu-riki / a-⌈la⌉-ak
مختار سألني (بإشارة) باليد :إلى أين تذهب؟ فقلت:
" اآلن؛ كتب إيلي-آسي إلي ما يلي:
ٌ
ّ
ِ
ِ
خازب-ت ّشوب؟ ِ
خازبِ-ت ّشوب  )14قال :لماذا تذهب إلى ِ
إلى ِ
خازب-ت ّشوب سوف ُيحكم
الحصار عليكم ،فقد عبر خمسمائة مقاتل ُن ْمخي إلى مدينة ليـ .......إلى ِ
خازبِ-ت ّشوب،
وخازبِ-ت ّشوب يقود لديه ألف رجل )22 .اآلن؛ (علمنا أن) ِ
ِ
خازب -سار بألف وخمسمئة رجل
من َرزاما ،وهو يقول :سأسير (بحملة) إلى مدينة َش ْتخوري"
يبدو أن هذا الوضع تطور إلى صراع إقليمي في "شرقي الجزيرة الفراتية" ،وأدى إلى ظهور
()66

تحالفين هناك ،هما:

وي ّسان.
 -تحالف أندريج َ

طارا.
وك ْردا والملك ِشباّلو؛ الحاكم في كرانا أو َق ّ
 تحالف آبوم ُلقد كان دور أندريج مهماً مفصلياً في ذلك الصراع ،فقد كانت تدعم َي ّسان في مواجهة آبوم،
كما كانت تشن هجمات مفاجئة على ُك ْردا المجاورة لها .ووقوفها إلى جانب َي ّسان الفت لالنتباه،
فهي تشترك مع الخصم ُك ْردا في البنية القبلبة (قبائل ُن ْمخا) ،وتفصلها عن بالد َي ّسان مدينتان
()67

طا ار وكرانا ،واحدة منهما تقف في الصف اآلخر.
مهمتان؛ هما َق ّ

موتيا،
من أهم الرسائل المتعلقة بالصراع بين الحلفين؛ رسالة من ْ
أشتَ َمرّ -أدو ملك ُك ْردا إلى ّ
()68
يعلمه فيها أن رسولين عادا من حلب ،ونقال إليه غضب ملكها حمورابي ،يقول فيها:
6) um-ma-a-mi IḪa-am-mu-ra-bi-ma am-mi-nim IAš-ta-mar-d im /
I
Mu-ti-ia ù še-pa-a[l-l]u pa-an érin-meš Ka-ak-mi-⌈i⌉-[im] / iṣ-ba-tu-ma
ma-at I[a-á]s-sa-an / ù ma-at Ia-mu-ut-ba-lim ⌈ú⌉-ḫe-ep-pu-ú 10) ù ma-atam i-na qa-ti-ia ú-še-eṣ-ṣú-ú
()69
وموتيا ِ
ودمروا بالد
وشباّلو قوات من َك ْكموم،
أشتَ َمرّ -أدو
"حمورابي يقول مايلي :لماذا قاد ْ
ّ
ّ
َي ّسان وبالد َيموت-بالوم ،وانتزعوا البالد من يدي؟
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يكرم مندوب ملك حلب لديه ،ويهبه هدايا ،ثم يرسله إليه .ولعله بذلك يريد
ثم يطلب منه أن ّ
أن يستميل المندوب الملكي لينقل صورة أخرى عن الوضع لسيده ،ويخفف غضبه ،ويقنعه بأن
تلك المزاعم غير صحيحة .وفي آخر الرسالة يعلمه باستعدادات الخصوم بقيادة بورّيا ملك أندريج
للحرب ،يقول:
26) ù [I]Bu-ri-ia qa-d[u]-um érin-meš-šu / i-na [u]ru Ḫu-ub-ši-ilki paḫi-ir / ⌈ù⌉ [I]Ḫa-zi-ip-te-eš-šu-up ú-qa-⌈a⌉ / a-di wa-ar-ka-as-sú-nu 30) a⌉pa-⌈ar⌉-r[a]-sú a-ša-⌈ri⌉-iš ⌈ú⌉-ul ⌈a⌉-al-⌈la-/kam
مجتمع به في مدينة ُخ ْبشيل ) 70(،وينتظر ِ
خازبِ-ت ّشوب .لن أذهب إلى
" وبورّيا يقود جيشه،
ٌ
هناك ،قبل أن أتحقق من نواياهم"

وتفيد عدة نصوص من ُش َبت-إنليل إلى تنامي نفوذ مملكة َي ْم َخد (حلب) في مناطق الخابور
()71
موتيا تحقق تعاون كامل
وسنجار التي كانت تحت سيطرة ماري سابقاً .وشهدت بداية عهد ّ
الرُسل والخدمات ،ولكن المملكتين اختلفتا فيما بعد ،واصطفت
وي ْم َخد ،وتبادل الملكان ُّ
بين آبوم َ
َي ْم َخد مع خصوم آبوم في الصراع بين الحلفين اللذين ذكرناهما ،ربما ألنه الحلف القادر على سد

الطريق أمام مطامع حمورابي بابل في المنطقة.

موتيا ،ولم يكن ذلك لمصلحة َي ْم َخد ،فتوسط
استمر هذا الوضع حتى السنة األخيرة من عهد ّ
()72
وي ّسان ( 1750ق.م).
وتم عقد معاهدة سالم بين آبوم َ
ملكها حمورابي ّ
تتألف المعاهدة من ستة أعمدة ،ويبلغ مجموع سطورها  236سط اًر .يتضمن العمود األول؛
على غرار معاهدات ُش َبت-إنليل األخرى اإللهة التي تم أداء الَق َسم بها ،وهي آلهة رافدية معروفة

(إنليل ،سين ،شمشّ ،أدو ،آشور ،نينَ -ك ّرك) ثم آلهة منسوبة إلى مدن (أ ََّرْبخاَ ،نواليُ ،خ ْبشالوم،
ِ
سيد (بالد/قبيلة) َيموت-بالوم.
ِزّرامي ،نينت ،بالد آبوم) واإلله سين ّ

موتيا بأنه سيرسل له فو اًر دعماً عسكرياً
العمود الثاني مهشم ،أما الثالث فيتناول التعهد أمام ّ
عند الحاجة ،وسيكون أفراده من النخبة ،ويقودهم قائد جيشه .ويتعهد بما يأتي:
10) ki-a-am la a-qa-ab-bu-ú u[m-m]a a-na-ku-[m]a / i-nu-ma ṣa-buum ša Mu-ti-ia
/ d[umu] Ḫa-lu-un-pí-mu lugal ma-a-at A-pí-imki / [a-n]a pa-an lú-kúr-šu
/ [a-na giš-tu]kul-meš e-pé-ši-im is-sà-an-qú
15) [i-na a-wa-tim š]a ú-zu-un sà-ar-tim / ⌈pu-uṭ-ra⌉-m[a Mu-t]i-ia / ù
ṣa-ba-šu [i-d]u-ku / la a-qa-a[b]-bu-ú l[a ú-š]a-⌈aq-bu⌉-ú / la ú-wa-a]⌈ru⌉ l[a a-ša-ap-pa-ru
موتيا  /بن خاُلن-بي-مو ملك بالد آبوم  /من
" لن أقول أنا ما يلي" / :عندما يقترب جيش ّ
موتيا /
بنية الخيانة  /فيقتلوا ّ
عدوه / ،و(يحين موعد) إعمال األسلحة )15 ،انشّقوا ّ
مواجهة ّ
وجيشه"  /لن أقول (هذا) ،ولن أدع (أحداً) يقول (هذا)  /لن آمر ،ولن أرسل (أم اًر بذلك)"
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وفي العمود الرابع يتابع ِ
سري محفوظ يقوله
خازبّ -
أي كالم ّ
تيشوب تعهداته بأنه لن يفشي ب ّ
موتيا بن خاُلن-بي-مو ملك بالد آبوم التآخي والنجدة العسكرية والسالم
موتيا ،وسيحقق مع ّ
لي ّ

 ......أما في العمود الخامس فهو يتعهد بأنه سيراقب حركة القادمين من بالد آبوم إلى بالده؛

موتيا للمحاكمة ،أو يحاكمهم هو
ألي سبب كان ،وسيعتقلن الخاطفين ،ويرسلهم للمثول إمام ّ
حياً،
أي رجل من بالده ،ويصدرّن حكماً عادالً .وهو لن ينقض المعاهدة؛ طالما كان ّ
كمحاكمة ّ
لموتيا بن
ولن يمارس ّأياَ من " أعمال السحر الشرير المتداول بين البشر" ،وسوف يلتزم بَق َسمه
ّ
خاُلن-بي-مو ملك بالد آبوم وأبنائه و َخ َدمه وجيشه والبدو التابعين له ،إلى األبد.

يتضمن العمود األخير لعنات ،لتنزل عليه إن هو خالف "ليأخذ اإلله شمش (في) السموات
َن ْسلي ،في األرض السفلى ِلتُْقَتلع جذوري ،ليوقع اإلله سين عقاباً قاسياً ال ُي َبّدل إلى األبد ،علي
ّ
وعلى بالدي ،ليته ال ُي َبّدل إلى األبد" .ثم نقرأ:
5”) dim ki-ma e-⌈li⌉ a-ia-b[i-šu ........] / e-l[i-i]a ù e-li bi-n[i................] / [li-iš-t]a-ar-ḫi-ib li-[ir-ḫi-ṣa-an-n]i-ma / [ù pí-r]i-iḫ bé-en
[........... a] ir-š[i] / [ki-ma ga-aḫ-ḫ]i-⌈im-ma a-na aš-ri-šu⌉ la i-tu-ru
⌉!10”) [a-na-ku a-na a]š-ri-ia a a-⌈tu!-ru
________________________________
[eš4-tár nin giš]-tukul-⌈meš⌉ ù ta-ḫa-zi / [giš-tukul-i]a ù giš-tukul maa-ti-ia / [li-iš-bi-ir i-n]a pa-an me-eḫ-ri-ia / [giš-tukul-ia a a]š-ši
" كما يكون اإلله ّأدو ضد خصمه  / ......ليته  ........ضدي وضد
بني  /ليصر هائجاً
ّ
السعال إلى مكانه؛ ال أعود
ويعصف بي (بعيداً) / ،وال يكون لي ٌ
نسل  )""9 ......كما ال يعود ُ
أنا إلى مكاني )""11 .لِتكسر اإللهة عشتار سيدة األسلحة والمعركة  /أسلحتي وأسلحة بالدي/ ،
فال أرفع أسلحتي  /في مواجهة خصمي"

وفي مطلع عهد ملك آبوم التالي تيل-أ َْبنو انتهى الحلفان ،واتسع نطاق المصالحة بين
أشتَ َمرّ -أدو ملك ُك ْردا يعلمه باتفاقه مع ملكي أندريج
الخصوم السابقين ،وقد كتب له حليفه ْ
(( 73

وي ّسان ،قائالً:
َ
⌉5) an-na-nu-um šu-ul-mu / ma-aḫ-ri-ka lu-ú šu-ul-mu / am-ša-li it-⌈ti
I
[B]u-ri-ia / ù IḪa-zi-ip-t[e-šu-u]p / an-na-me-er ⌈x x x⌉ 10) ù ni-iš
dingir-meš / ni-ìz-ku-ur / lu-ú ḫa-de-et
"الوضع هنا بخير ،ليته يكون بخير لديك (أيضاً)ِ .
التقيت ببورّيا ِ
تشوب ،و ّأدينا
أمس
وخازبّ -
ُ

الَق َسم لآللهة ،ليتك تبتهج"
وفي رسالة وحيدة من ِ
تيشوب إلى تيل-أ َْبنو نجد وضعاً جديداً في العالقات ،حيث
خازبّ -
()74
كتب له ،قائالً:
ša-ni-tam i-si-i[n-nam] / ša dim ša n[a-pí-iš-ta-ka] / i-na-aṣ-ṣa-ru [ep]pé-eš] 15) al-kam-ma [ud-1-kam] / i ni-iḫ-[du
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أمر ثان؛ سأقيم احتفاالً لإلله ّأدو الذي يحمي حياتك ،فتعال إلي لنبتهج يوماً (معاً)"
" ٌ
ّ
ويبقى الغريب في هذه المرحلة موقف بورّيا ملك أندريج تجاه ملك َي ّسان حليفه السابق
والجديد ،فهو يتقرب من ملك آبوم؛ الخصم القديم ،ويحذره من الوثوق بوعود ملك َي ّسان .يكتب
()75

له:
ṭup-pa-ka ša tu-ša-bi-lam eš-me / ki-ma IḪa-zi-ip-te-šu-up il-li-kamma 5) tu-ṣú-ú-ma it-ti-šu ta-an-na-am-ru / ù aš-šum uruki-ḫá-ka ša ú-kaal-lu / ta-aq-bi-šum-ma um-ma šu-ma i-na ta-a-ia‹-ar›-ti-ia / ú-wa-aš-šaar-šu-nu-ti
سمعت رسالتك التي أرسلتها إلي .ما كتبته لي هو أن ِ
خازبِ-ت ّشوب جاء ،وخرجت
" لقد
ُ
ّ
وتحدثت معه عن مدنك التي يحتّلها ،وأنه قال :لدى عودتي سوف أخليها"
والتقيتماّ ،
ثم ينبهه في مطلع الوجه الخلفي من الرسالة إلى أنه رجل غير صادق ،بل وظالم ،يقول:
⌈ú⌉-ul ú-wa-aš-še-er [......................] / ⌈iš-tu⌉ ma-ti-šu iṣ-ṣa-[b]i[it............] / ta-⌈ma⌉-ar-tam i-na-aš-šu-šum u[ruki-ḫá] 5) ú-wa-aš-ša-ar lú
])šu-ú da-ṣú-um-ma i-d[a-aṣ(...
اعتقل من بالده  .........جلبوا له ِج ْزية ،فأخلى المدن.
"] ..........مدنك[ لن ُي ْخلي .........
َ
ظالم"
هذا الرجل ٌ

الخاتمة:

اتضح مما سبق أن بالد َي ّسان تمتعت بموقع جغرافي متميز على الضفة الغربية لنهر دجلة،
وأن عاصمتها ّرزاما (تل الهوا؟) كانت مركز كيان سياسي مهم ،ولعب ملكاها المعروفان في
المصادر -حتى اآلن -دو اًر ذا شأن ضمن خضم الصراعات والتحالفات القائمة في منطقة
الجزيرة العليا وسنجار في القرن  18ق.م ،قبل انهيار مملكة ماري وبعده.

كانت هذه بعض الخطوط األساسية في تاريخ البالد السياسي ،أما تاريخها الحضاري فما

يزال مجهوالً .وال شك في أن اتساع نطاق التنقيب األثري في تل الهوا وعشرات التالل األثرية
القديمة المهمة في المنطقة سيكشف لنا المزيد من المعلومات عن تاريخ البالد السياسي

والحضاري.
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